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Toepassing «rt. 2, 2e lid, Pensioenwet 1922 (Stbl. 210), 

252. 1. 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan 
d« Tweede Kamer der Staten-G'eneraal. 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot toepassing van artikel 2, 2de lid, der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), ten behoeve van den oud-ingenieur 
der marine E. J . BENTHEM. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden, waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Het Loo, den 21 September 1922. • 

W I L H E L M I N A . 

252. 2. 

ONTWERP VAN W E T . 

W u W I L H E L M I N A , BIJ DE GRATIE GODS, KOXIXGTX DEK 
NEDEHI.AXDEX, PRIXSKS VAX OHAXJE-NASSAT. EXZ., EXZ., EXZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wen-
schelijk is het aan den oud-ingenieur der marine E. J . 
BENTHEM verleend pensioen met toepassing van artikel 2, 
2de lid, der Pensioenwet 1922 {StaaUblad n". 240) te ver-
hoogen; 

Zoo is het, dat Wij , den Baad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Eenig artikel. 
Aan E. J . BEXTHEM, oud-ingenieur der marine, wordt, met 

intrekking van het hem bij Ons besluit van 26 Mei 1922 
n°. 158 met ingang van 15 Mei 1921 toegekend pensioen van 
f 1141, met ingang van laatstgenielden datum een pensioen 
verleend van f 3317 's jaars, met verrekening van het aan 
pensioen reeds door hem genotene. 

1—3. Tweede Kamer, i 
ten behoeve v/d oud-ingenieur der marine E. J, Benthem. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle M inistei ieeie Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen bonden. 

Gegeven, 

De Minister van Financiën, 

252. 3. 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

De gewezen ingenieur der marine E. J . BEXTHEM is bij 
een geneeskundig onderzoek, op 25 Juni 1921 ingesteld door 
twee door den burgemeester van Rotterdam daarvoor aan-
gewezen doctoren, ongeschikt verklaard voor de waarneming 
van zijne betrekking, ten gevolge van eene fractuur van het 
kraakbeen van de derde rib rechts bij het borstbeen. Bij 
Koninklijk besluit van 20 Januar i 1922 n°. 59 is hij daarop, 
te rekenen van 15 Mei 1921, eervol uit zijne betrekking ont-
slagen en bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1922 n°. 158 
werd hem een pensioen van f 1141 's jaars toegekend. 

Bedoelde ribfractuur is naar het oordeel der geneeskun-
digen het rechtstreeksch gevolg van een ongeval, dat hem 
in Mei 1919 op 's Rijks werf te Hellevoetsluis is overkomen. 
Blijkens de daarop betrekking hebbende gegevens was dit 
ongeval niet aan zijn eigen schuld te wijten. 

Aan de in artikel 12/», eerste zinsnede, der thans vervallen 
Burgerlijke Pensioenwet voor het verleenen van maximum 
pensioen gestelde voorwaarde was dus ten deze voldaan. 
Evenwel stuitte de toekenning van dat pensioen met bet oog 
op de tweede zinsnede van dat artikel af op het bezwaar, dat 
tusschen den dag, waarop het lichaamsgebrek is bekomen en 
dien, waarop van het bestaan der ongeschiktheid voor den 
dienst uit de geneeskundige verklaring is gebleken, een ter-
mijn van meer dan twee jaren ligt. 

Voor belanghebbende is dit onbillijk, daar de vertraging 
niet aan zijne schuld is te wijten. Daarom moet hem naar het 
oordeel van den ondergeteekende bet pensioen worden ver-
leend, waarop hij op grond van artikel 12/*, eerste zinsnede, 
recht zou hebben gehad, wanneer het geneeskundig onderzoek 
binnen twee jaren na het ontstaan van het gebrek was 
ingesteld. 

De in het eerste lid van artikel 7 der vervallen Burgerlijke 
Pensioenwet bedoelde niiddelsom bedraagt f 3846,33. Het 
bedrag van bet pensioen zou met inbegrip van de verhooging 
ingevolge artikel 2 der wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 283) zijn te stellen op f 3317. 

Aan de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) kan hij 
geen hoogere pensioensaanspraken ontleencn. 

• 
De Minister van. Financiën, 

DE GEER. 
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